
 
 

10 JAAR MANAGEMENT EXPEDITION(s)!  

Ik kwam er in mijn eigen projecten (jaren 90 en 00) achter dat aandacht voor leerwensen van 
collega’s, bijvoorbeeld een deelprojectleider, dikwijls bijdroeg aan de motivatie in het werk. Praten 
over ontwikkelen naast en in het werk vond iedereen leuk en leidde soms tot acties in de richting van 
een training of coach. 
Daarna, het geleerde toepassen in de weerbarstige praktijk, bleek toch altijd weer lastig.  
De trainingen1 die ”werkten” deden iets aan het opstarten van het denkproces vooraf en aan de 
transfer van het geleerde naar de praktijk.  
 
Mijn projectmanagersschoenen kwamen aan de wilgen te hangen want ik wilde iets met ontwikkelen 
van mensen. Maar trainer worden en standaardcursussen draaien was voor mij een schrikbeeld. 
Steeds een nieuw vraagstuk van een klant – net als in projecten – en daar met een mix van advies en 
training maatwerkaanbod in doen, dat leek me leuk. En dan de praktijkvraagstukken van de 
deelnemers behandelen in de training! En daar ook de stakeholders uit de echte praktijk bij betrekken. 
 
In 2001 kwam ik in aanraking met training geven in gecreëerde outdoor-omstandigheden, nota bene 
op Gran Canaria. Dat leverde in elk geval “echt” praktijkgedrag op om feedback op te geven en je kon 
snel reflecteren op wat er tussen mensen gebeurde. Van deelnemers begreep ik dat het een mooi 
laboratorium was om iets uit te proberen of juist na te laten en de oefenervaring nestelde zich in je lijf. 
Het kwam dicht bij het èchte werk; het motto “weten is niks, ervaren is alles” was van kracht. 
Bij het starten van Management Expedition wilde ik deze dynamiek inbakken. 
EXPERIMENT TO FEEL was geboren.  
 
In mijn eigen projecten was het soms overleven en daarbij hielp de kennis van je vakgebied, in mijn 
geval project- en verandermanagement nauwelijks, dat was basis en vanzelfsprekend. Skills in een 
bepaalde context en persoonlijkheid waren veel belangrijker.  
Dus dàt ontwikkelen was relevant. Om die veelzijdigheid te duiden, ontwikkelden we een Leermodel.  
De boodschap: “je VAK is slechts één kwadrant als basis, maar het gaat ook om skills om je TEAM te 
managen, om inzicht in jezelf om je IK goed in te zetten en gevoel voor je OMGEVING om effectief te 
zijn”. Later werd dit de menukaart voor trainingen en workshops bij klanten aan tafel. 
 
In een zoektocht naar wat werkt, bleek dat veel mensen leren vanuit fun en inspiratie en niet vanuit 
recepten. Deelnemers aan de Masterclass in Barcelona.genoten van verschillende gasten met 
bijzondere expertise; variatie en metaforen uit een andere hoek met behoud van de rode draad 
bevorderde het leerproces enorm en zette mensen aan tot zelfonderzoek: EXPLORE TO DISCOVER 
dekte die lading. 
 
En wat mij als nieuwkomer in het trainersvak frappeerde was: hoe meer senior de manager, hoe 
scherper de feedback mocht zijn. Zelfs bij hele pittige feedback viel dankbaarheid voor eerlijkheid en 
scherpte me ten deel.  We leerden dat het organiseren van feedback en uitwisseling binnen de groep 
ons aanbod ook tot individueel maatwerk maakte en aanzette tot actie: EXCHANGE TO ACT.  
 
Net als bij een mooie vakantie hielp een ongewone en intieme locatie de ervaring te “maken”; een 
familiehotel in de bergen van Barcelona of in de sneeuw van Sauerland, een bosrijke omgeving in 
                                                             
1 Lees voor training ook workshop 



 
Doorn en een dierentuin werden onze favoriete stekken. Ze zorgden voor iets bijzonders en voor ankerpunten in 
het geheugen bij een training of workshop. Het besef dat leren een ervaring opdoen is die het best blijft hangen 
met een beeld, werd een ingrediënt om mee te nemen.  
 
 
Sinds de oprichting van Management Expedition zijn er bijna 10 jaar verstreken. Op onze verleidelijke 
“Expeditions” hebben we veel project-, programma-, verander- en lijnmanagers helpen ontdekken, voelen en 
(anders) acteren.  
Een mooi moment om onszelf de spiegel voor te houden! 
 
We kwamen tot de volgende lessons learned over Leren en Veranderen:  
- Mensen leren of veranderen wanneer de juiste snaar geraakt wordt en de start van dat groepsproces is 

cruciaal; dat vraagt veel gevoel bij en voorbereiding op het (steeds weer unieke) groepsproces; en stelt 
hoge eisen aan de Facilitator/Trainer op dit punt 

- Een training start met een zorgvuldige collectieve en/of individuele intake op de leer- of veranderbehoefte; 
welk probleem zijn we hier eigenlijk aan het oplossen en is training dan wel het middel? Dit voorkomt 
“entertrainment”, fun activiteiten voor groepen, die niet bijdragen aan het doel. Dit proces start al bij de 
opdrachtformulering, namelijk wie hierbij wel of niet betrekken? Dit vraagt van onze trainers dat zij ook over 
veel adviesvaardigheden beschikken 

- Mensen willen iets leren wanneer er een verlangen of pijn is; interesse alleen is vaak wat vluchtig; we 
verzorgen geen “documentaires” of “teamuitjes” 

- Het betrekken van stakeholders uit de echte praktijk in het leerproces zelf helpt deelnemers enorm bij focus 
en urgentie op leren in combinatie met zaken doen; de realiteit van buiten ín de training halen helpt de 
transfer van het geleerde naar de praktijk en “regelt” vaak ook nog de ondersteuning om het toe te passen 

- Emergentie is een sleutelbegrip; kunnen omgaan met wat er is en wat zich voordoet in het hier en nu is zeer 
relevant voor het trainingsproces; dit vraagt senioriteit van de trainer. 

 
Deze lessen hebben we gebundeld naar hernieuwd aanbod in workshops en trainingen op basis van de 
ervaringen uit allerlei maatwerktrajecten. Al reflecterend kwamen we erachter dat onze expertise zit in: 
Groepsdynamica en Maatwerk om een team of individu een stap verder te helpen! Van de formulering van de 
opdracht tot het laatste artikel dat we nasturen. Met andere woorden: we zijn expert in het organiseren van 
quality time for teams!  
 
Het ontwerpen van zo’n leer- of veranderproces doen we graag op maat voor zowel incompany groepen als voor 
open groepen, of dit nu projectteams, MT’s, sportteams of andere groepen mensen zijn. Ook de trainingen of 
workshops waar mensen individueel op intekenen zijn maatwerk in vele opzichten en vanuit dit format ontwikkeld. 
 
In zo’n herbezinningsproces van je dienstverlening is misschien wel de moeilijkste vraag: WHY (Simon Sinek)? 2  
Waarom doen we wat we doen? Wij willen graag in uw leer- of veranderproces de quality time bieden die u zich 
nog lang herinnert!  
Daarom organiseren wij “expedities” met zorgvuldigheid, scherpte en bevlogenheid om u te inspireren tot gewenst 
gedrag voor morgen! 
 
 
Onze ontdekkingstocht van 10 jaar heeft ons getransformeerd van Masterclasses Projectmanagement naar 
Quality Time for Teams.  Op naar de volgende 10! 
 
Jöan Boere  
Oprichter Management Expedition, mei 2017 

                                                             
2 https://www.youtube.com/watch?v=u4ZoJKF_VuA  


